Eerste Hulp bij Communicatie

Zelf aanwijsboekjes maken

Wat je zelf doet, doe je beter
Je kunt ze tegenwoordig niet meer wegdenken,
sites waar je zelf je eigen fotoalbum kunt
maken. Leuk voor vakantiefoto’s, maar zeker
niet minder bruikbaar om een
communicatieboek mee te maken. Je kunt je
eigen afbeeldingen (of woorden) en foto’s
toevoegen. Er zijn vele formaten en vormen
waaruit je kunt kiezen.
Op deze manier kun je op maat een
gepersonaliseerd communicatieboek maken. Je
bepaalt zelf de inhoud en kunt die dus
aanpassen aan de gebruiker. Onderschat echter
niet dat dit erg arbeidsintensief is.

Waar kun je terecht om je eigen boekjes te maken?
We sommen hieronder enkele fotodiensten op waar je terecht kunt voor het uitwerken van
een fotoalbum. Dit is geen volledig overzicht, maar wel een greep uit het aanbod waarmee
je snel en gemakkelijk aan de slag kunt gaan.
Bij sommige diensten kun je online werken, bij andere diensten installeer je best de
software. Bekijk de info op de desbetreffende websites om na te gaan wat mogelijk is.










Albelli
Aldi
Cewe
Smartphoto
Fnac
Fotoalbum
Hema
Kruidvat
My Photobook

http://www.albelli.be/nl/producten/fotoboek
http://www.aldifoto.be/nl/
http://www.cewe-fotoboek.be
http://www.smartphoto.be/producten/fotoboeken
http://www.tinyurl.com/fnacfoto
http://www.fotoalbum.be
http://fotoalbum.hema.be/
http://www.tinyurl.com/696xeu9
http://www.myphotobook.be/

Wie zich meer wil verdiepen in deze diensten kan hier het artikel lezen uit PCM magazine,
augustus 2010.
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Kan het ook goedkoper?
Natuurlijk kan het ook goedkoper. Wie een beetje handig is
met een tekstverwerker zoals Microsoft Word kan met
tabellen zelf een aanwijsboekje maken.
De foto hiernaast toont een aanwijsboekje dat in Spanje
ontwikkeld werd door de ontwikkelaars van de ARASAAC
pictogrammen.



Klik op deze link om het ARASAAC gezondheidsboekje als PDF te bekijken
Klik op deze link om het ARASAAC gezondheidsboekje als aanpasbaar Word
Document te downloaden

Waar kun je terecht voor afbeeldingen en pictogrammen?
Het internet barst van gratis afbeeldingen en foto’s, maar ze zijn niet allemaal even goed.
En, ze mogen niet allemaal zomaar gebruikt worden.



Klik op deze link voor een overzicht van enkele gratis symbolensystemen
Klik op deze link voor een overzicht van enkele websites waar je foto’s kan
downloaden

Aanwijsboekjes
Handige en kleine boekjes die een massaal groot
aanbod van visualisaties bevatten. Zo kun je een
aanwijsboekje kort en krachtig beschrijven.
Door hun compacte formaat passen ze makkelijk in
een achterzak of een handtas en vallen ze niet zo
erg op.
Je kunt kant en klare aanwijsboekjes kopen, die
zijn gemaakt voor reizigers. Als je de taal niet
machtig bent, kan aanwijzen wat je nodig hebt.
Klik op deze link voor een overzicht van enkele
bestaande aanwijsboekjes.
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Taal- en gesprekszakboeken
Taal- en gesprekzakboeken zijn
communicatieboeken die ondersteunen bij het
structureren van een gesprek.
Deze boekjes zijn specifiek ontwikkeld ter
ondersteuning van mensen met een stoornis in
hun taalbegrip en zijn daardoor vaak beter te
gebruiken dan de reisboekjes.
Klik op deze link voor meer informatie over
taal- en gesprekszakboeken.
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